
Picos 
da Europa

3º DIA – FUENTE DÉ / POTES / 
RIAÑO / LEON
Subida de teleférico a cerca de 
1800mts de altura sobre os Picos 
da Europa. No cimo, caminhada 
de nível fácil, com guia local, para 
melhor observação da fauna, flora, 
e de toda panorâmica. Descida de 
teleférico e almoço. Após este, 
saída para Potes, um vilarejo 
encantador declarado conjunto 
histórico artístico e excelente 
local para umas compras de 
produtos típicos. Algum tempo 
livre. Continuação da viagem para 
Leon, passando por Riaño. Jantar 
e alojamento no Hotel Silken Luis 
de Leon 4*, ou similar.

4º DIA – LEON / PORTO (LISBOA)
Manhã dedicada à visita, com 
guia local, de Leon, antiga 
próspera capital do reino cristão 
das Astúrias e Leão. Destaque 
para o Centro Histórico com o 
Bairro Umido e a Plaza Mayor; 
Casa Botines; Praça do Grão; 
Museu de Arte Contemporânea; 
a Catedral de Santa Maria de 
Léon e a Basílica de Santo Isidoro. 
Almoço em restaurante local e 
inicio da viagem em direção ao 
Porto. Paragem na estação de 
Campanhã. Passageiros de Lisboa 
continuarão a viagem em Alfa 
Pendular.

1º DIA – PORTO 
/ CHAVES / 

SANABRIA / 
OVIEDO

Em hora a informar, 
partida de Lisboa em 

direção ao Porto, em 
comboio Alfa Pendular. 

Encontro com o resto 
do grupo, e partida 

do Porto em direção a 
Chaves. Breve passeio pela 

cidade e continuação até 
Puebla de Sanabria, uma 

povoação encantadora no 
lago de Sanabria. Almoço em 

restaurante local e partida para 
Oviedo. Jantar e alojamento no 

Hotel Santo Domingo Plaza 4*, 
ou similar.

2º DIA – OVIEDO / CANGAS DE 
ONIS / COVADONGA / FUENTE 
DÉ
Visita da cidade de Oviedo com 
guia local. Continuação para 
Cangas de Onis. Visita e almoço 
em restaurante local. Saída para 
o Parque Nacional de Covadonga, 
onde visitaremos o famoso 
Santuário de Nossa Senhora de 
Covadonga, com os magníficos 
Lagos dos Picos da Europa, 
observando soberbas paisagens 
de montanha (dependente de 
boas condições meteorológicas). 
Seguimento para Fuente Dé.
Jantar e alojamento no Parador 
de Fuente Dé 3*, ou similar.

PROGRAMA INCLUI:
• Guia acompanhante Tryvel desde e até ao Porto;
• Comboio Alfa Pendular, em classe económica 
Lisboa / Porto / Lisboa;
• Circuito em autocarro de turismo, conforme 
programa;
• Alojamento e pequeno-almoço nos hotéis 
mencionados, ou similares;
• Pensão Completa, desde o almoço do 1º dia 
ao almoço do 4º (4 almoços e 3 jantares), com 
bebidas incluídas;
• Guia local para a visita de Oviedo, Cangas de 
Onis, Covadonga e Leon;
• Guia para caminhada nos Picos da Europa 
(Fuenté Dé);
• Subida de Teleférico em Fuente Dé;
• Todas as entradas e visitas conforme programa;
• Gratificações a guias e motoristas;
• Seguro de Viagem – Multiviagens Base 
(cancelamento antecipado, assistência e 
interrupção);
• Taxas hoteleiras, de serviço e IVA.

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Tudo o que não estiver mencionado como 
incluído
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LISBOA

SUPLEMENTO 
INDIVIDUAL

540€

600€

100€

O Parque Natural dos Picos da Europa 
olha o mar. Cruzam-se aqui os ares 
do Cantábrico e os cumes altos 
das montanhas, as salamandras, 
os veados, os pastores de outros 
tempos e os lagos de origem glaciar. 
Viagem única de descoberta a 
uma das mais bonitas regiões de 
Espanha.
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